
 
 

 
บินด้วยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย Thai AirAsia (FD) : ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง (DMK) 

FD3362 DMK(ดอนเมือง) – UTH(อดุรธานี) 06.40 – 07.55 
FD3351 UTH(อดุรธานี) – DMK(ดอนเมือง) 18.55 – 19.55 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 



DAY1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติอดุรธานี – วดัป่าภกู้อน – หนองคาย – วดัผา

ตากเสือ ชม SKY WALK            (-/L/D)                    
 
04.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ  ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 9-10 เช็คอิน สายการบิน 

Thai Air Asia โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบั

หน้ากากอนามัยแบบผ้า และมคัคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออก

เดินทาง  *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะ

ปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.40   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบนิที่ 

FD3362 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดบั

เทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกนั    

07.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

----------------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว -------------------------------- 

น าท่านเดนิทางท่องเที่ยวจงัหวดันครศรธีรรมราชโดยรถตู้ VIP  (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมิู
พนักงานคนขบัรถก่อนการเดินทาง) 

เช้า น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัป่าภกู้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน ้าโสม ท้องที่บ้านนาค า ต าบล

บ้านก้อง อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี อนัเป็นรอยต่อแผ่นดนิ 3 จงัหวดั คอื อุดรธานี เลย และหนองคาย เกิดขึ้น

จากพุทธบรษิัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาตแิละป่าตน้น ้าล าธาร ซึ่งก าลงัถูกท าลาย และเพื่อตามรอย

พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ในการรกัษาความสมบูรณ์ของป่าไมต้น้น ้าล าธาร สตัว์ป่า และพรรณไม้

นานาพนัธุ์   ส าหรบัไฮไลท์อันเป็นเอกลกัษณ์ของวดัป่าภูกอ้น คอื โครงสร้างการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของ

องค์พระพุทธรูปหนิอ่อน พระวหิาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวหิารมลีกัษณะสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์สมยัรตันโกสนิทร์ ภาพภายในพระวหิารตกแต่งดว้ยพุทธประวตั ิพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

หนิอ่อนสขีาว ความยาว 20 เมตร เป็นหนิอ่อนทีม่คีวามสวยงามและทนทานทีสุ่ด รวมระยะเวลาในการสรา้งทัง้หมด 

6 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 7 

รอบ พระพุทธไสยาสน์นี้จงึเป็นสญัลกัษณ์แห่งพุทธศลิป์ของรชักาลที ่9 



 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดนิทางมุ่งหน้าสู่ อ.สงัคม จ.หนองคาย น าท่านเดนิทางสู่ วดัผาตากเส้ือ อยู่บนเขา
ในเขตอ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย เดมิชื่อวดัถ ้าพระ หลวงปู่ เพชร ปะทโีป ท่านไดเ้ดนิทางมาปฏบิตัธิรรม บรเิวณ
ถ ้าพระและได้ก่อตัง้วดัผาตาก เสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มเีนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วดัผาตากเสื้อเป็นวดั
ปฏบิตัธิรรม ต่อมาไดอ้ญัเชญิพระสารรีกิธาตุมาประดษิฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นทีส่กัการะของพุทธศาสนิกชน
ทัว่ไป เป็นวดัทีม่ทีวิทศัน์สวยงามมาก สงูจากระดบัน ้าทะเล 550 เมตร ภายในวดัมธีรรมชาตทิีส่มบูรณ์ เป็นจุดชมววิ
แม่น ้าโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงที่น ้าลดหากไปยนื อยู่บนวดัผาตากเสื้อแล้วมองลงมายงัแม่น ้าโขง จะเหน็สนั
ทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน โดยได้รบัการตัง้ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream 
Destination 2  
น าคณะชม SKY WALK จุดชมวิวแม่น ้าโขงโดยสร้างเป็นสกายวอล์ค ยื่นออกจากตัวหน้าผา 6 เมตร ปูพื้นด้วย
กระจกแทมเพอรล์ามเินต กระจกใสแขง็แรงทนทาน หนา 4 เซนตเิมตร รองรบันักท่องเทีย่วขึน้ไปยนืครัง้ละประมาณ 
20 คน ส าหรบัจุดชมววิ วดัผาตากเสือ้ บา้นผาตัง้ ต.ผาตัง้ อ.สงัคม จ.หนองคาย สงูจากระดบัน ้าทะเล ประมาณ 500 
เมตร เป็นจุดชมทศันียภาพที่สวยงามของจงัหวดัหนองคาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่ง
ของ จ.หนองคาย ที่ได้รบัความสนใจจากนักท่องเที่ยวจ านวนมาก เนื่องจากเป็นภูเขาสูงที่สามารถขบัรถขึ้นไปได้ 
และเป็นจุดที่สามารถมองเหน็ตวั อ.สงัคมตวั อ.สงัคม แม่น ้าโขง แม่น ้าตอนเมอืงสงัทอง ของ สปป.ลาว ที่ไหลมา
บรรจบแม่น ้าโขง ตลอดจนภูเขาน้อยใหญ่ทีส่ลบัซบัซอ้นและสวยงาม  



 
เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมอศัวรรณ จ.หนองคาย หรือเทียบเท่า  

DAY2 หนองคาย – หลวงพ่อพระใส วดัโพธ์ิชยั – ศาลาแก้วกู่ – ตลาดท่าเสดจ็ – อดุรธานี – วดัพระธาตุ
บงัพวน – หนองประจกัษ์ – UD TOWN                                         (B/L/-) 

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านกราบไหว้ขอพร หลวงพ่อพระใส วดัโพธ์ิชยั เป็นพระพุทธรูปส าคญัคู่เมอืง เป็นพระพุทธรูปขดัสมาธริาบ 
ปางมารวชิยั หล่อด้วยทองสสีุก มพีระรูปลกัษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตกักว้าง 2 คบื 8 นิ้ว ส่วนสูงจากองค์พระ
เบื้องล่างถงึยอดพระเกศ 4 คบื 1 นิ้ว ประดษิฐานอยู่ทีว่ดัโพธิช์ยั ซึง่เป็นพระอารามหลวง “สมเดจ็กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ทรงสนันิษฐานไวใ้นหนังสอืประวตัพิระพุทธรูปส าคญั ซึง่พมิพแ์จกในงานทอดกฐนิพระราชทาน พ.ศ. 2468 
ว่า หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อในสมยัล้านช้าง และตามต านานทีเ่ล่าสบืต่อกนัมาว่า พระธดิา 3 องค์ แห่ง
กษัตรยิ์ล้านช้างเป็นผู้สร้าง บางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธริาช ได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ 
และขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า พระเสรมิประจ าพี่ใหญ่ พระสุกประจ าคนกลาง พระใส
ประจ าน้องสุดทอ้ง มขีนาดลดหลัน่กนัตามล าดบั” 



 

 น าท่านเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ หรอืที่รู้จกักนัในอีกชื่อหนึ่งว่า “วดัแขก” คอื สวนประติมากรรมปูนป้ันขนาดใหญ่ มี
พื้นที่หลายสบิไร่ ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจงัหวดัหนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรง
บนัดาลใจของ “พ่อปู่ บุญเหลอื สุรรีตัน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลกัค าสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถ
น ามาผสมผสานกนัได้ ( “ พ่อปู่ บุญเหลอื สุรรีตัน์ ” เป็นนักปฏบิตัิธรรมแต่เสยีชวีติไปแล้วราวๆ สบิปีกว่า ทมีงาน
ท่องเที่ยวดอทคอมไดล้องสอบถามขอ้มูลจากเจ้าหน้าทีจ่ าหน่ายบตัรเขา้ชมศาลาแกว้กู่แลว้เขา้ใจว่า พ่อปู่ น่าจะบวช
เป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว ปัจจุบนัร่างของพ่อปู่ บุญเหลอืถูกเกบ็รกัษาเอาไวบ้นชัน้ 3 ของศาลาแกว้กู่ในสภาพทีไ่ม่
เน่าเป่ือย นักท่องเทีย่วสามารถแวะขึน้ไปสกัการะร่างของพ่อปู่ ไดทุ้กวนัตัง้แต่เวลาประมาณ 7.00 – 17.00น.) 

 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมนูแหนมเนือง) 



 จากนัน้พาท่านเดนิทางไปยงั ตลาดท่าเสดจ็ หรือ ตลาดอินโดจีน เดมิชื่อ ตลาดท่าเรอื เพราะก่อนทีจ่ะมกีารสร้าง
สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทัง้สองฝัง่น ้า จะต้องใช้เรอืในการสญัจรไปมา ท าการค้าระหว่างชายแดนกนั
อย่างคกึคกั ที่นี่จงึเป็นที่ท าการด่านตรวจคนเขา้เมอืงและท าหนังสอืเดนิทางผ่านแดน ในปี 2498 เกิดน ้าท่วมครัง้
ใหญ่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช และ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถไดท้รงเสดจ็ไป
เยีย่มเยยีนราษฎรผูป้ระสบภยั จ.หนองคาย พระองคไ์ดเ้สดจ็ขึน้จากเรอืพระทีน่ัง่ ณ ตลาดท่าเรอื แห่งนี้ ภายหลงัจงึ
เปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรือ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ” และชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
จงัหวดัหนองคาย ทีม่สีนิคา้แทบทุกอย่างทีต่อ้งการ ในจงัหวดัหนองคาย เช่น อาหารพืน้เมอืง สนิคา้ OTOP ประจ า
ต าบล ของที่ระลกึ และของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้  อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

 พาท่านเดนิทางไปสกัการะ วดัพระธาตุบงัพวน เป็นวดัราษฎร์ ตัง้อยู่ที่ 172 หมู่ 3 ต าบลพระธาตุบงัพวน อ าเภอ
เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคายสงักดัคณะสงฆ์มหานิกายพระธาตุบงัพวนมเีนื้อที่ 102 ไร่ เจดยี์พระธาตุบงัพวน 
เป็นเจดยีท์รงสีเ่หลีย่ม สร้างดว้ยศลิาแลง อิฐดนิเผา พ.ศ. 2210 ได้รบัพระราชทานวสิุงคามสมีา โบราณวตัถุภายใน
วดัพระธาตุบงัพวน ไดแ้ก่ พระพุทธรูปใหญ่ 1 องค ์พระปางนาคปรก 1 องค์ ศลิาจารกึ 1 หลกั พระธาตุบงัพวน พระ
ปรางค์ 3 องค์ เจดยี์เล็ก 7 องค์ วดัพระธาตุบงัพวน นอกจากมอีงค์พระธาตุแล้ว ยงักลุ่มโบราณสถานที่เรยีกว่า สตั
ตมหาสถาน ทีส่รา้งขึน้ตามคตพิุทธศาสนา หมายถงึการจ าลองสถานทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพุทธองค ์หลงัจากตรสัรูแ้ล้ว 
จ านวน ๗ แห่ง คอื โพธบิลัลงัก์, อนิมมสิเจดยี์ ,รตันจงกรมเจดยี์, รตันฆรเจดยี์,อชาปาลนิโครธเจดยี์,มุจลนิทเจดยี์ 
และราชายตนะเจดยี์ ซึ่งในวดัพระธาตุบงัพวนแห่งนี้นับเป็นทีเ่ดยีวในโลกที่ยงัหลงเหลอืโบราณสถานอนัเป็นสตัตม
หาสถานจากอดตีครบทัง้ ๗ สิง่ และเป็นสถานทีเ่กีย่วกบัพญานาค พลาดไม่ไดจ้รงิ ๆ กค็อื “สระมุจลนิท”์ หรอื “สระ
พญานาค” สระ น ้าโบราณทีม่บีนัทกึในหนังสอืใบลานทีเ่ขยีนเป็นภาษามคธ เรยีกชื่อว่า “สระมงัคละน ้าเทีย่งหมนั” 



 น าท่านเดนิทางมายงั หนองประจกัษ์ เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ที่มเีกาะกลางน ้า สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
จงัหวดัอุดรธานี ถอืเป็นแลนมารค์ส าคญัของจงัหวดัทีช่าวอุดรธานีมาท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น ออกก าลงั
กาย กฬีา สนามเดก็เล่น และตอ้งมาเชค็อนิ ถ่ายรูปคู่ชคิๆกบัเป็ดเหลอืงยกัษ์เมอืงอุดรธานี 

 

จากนัน้พาท่านไปเดนิชลิล์แลนดม์ารก์ใจกลางเมอืง UD TOWN ศนูยก์ารค้าอดุรธานี และเลอืกซื้อสนิคา้นานาชนดิ 
ทีศู่นยก์ารคา้ ยูด ีทาวน์ แหล่งท่องเทีย่วใน จ.อุดรธานี ทีข่นาดใหญ่ทีสุ่ด กบัความเป็นศูนยก์ลางของไลฟ์สไตล์ และ
ความสมบูรณ์แบบของโลเคชัน่ใจกลางเมอืง เป็นสถานที่พกัผ่อน แหล่งช้อปป้ิงของวยัรุ่นเมอืงอุดรธานี ยูดทีาวน์ 
ตัง้อยู่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี แหล่งช้อป้ิงบรเิวณนี้ ประกอบไปด้วย แหล่งกิน แหล่งขายของ ที่ใหญ่มาก และมาก
จรงิๆทัง้ของกนิ และของขาย ถา้ดูจากแผนทีบ่รเิวณหน้าสถานีรถไฟนี้ จะประกอบไปดว้ยพืน้ที ่3 ตลาด 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ UD TOWN เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมกิตต์ิลดา จ.อดุรธานี หรือเทียบเท่า  



DAY3 อุดรธานี – วดัศิริสุทโธ หรือ วดัค าชะโนด – หตัถศิ์ลป์ถ่ินอีสาน หมู่บ้านนาข่า – ท่าอากาศยาน

นานาชาติอดุรธานี – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)        (B/L/-)  

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั วดัศิริสุทโธ หรือ ค าชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งต านานความเชื่อเกีย่วกบั
พญานาคที่คนไทยหลายคนยงัสงสยั ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดนิแดนของพญานาคป่าศกัดิส์ทิธิล์ี้ลบัอาถรรพ์เกาะ
ลอยน ้ากบัเรื่องราวความเชื่อทีว่่าเกาะค าชะโนดไม่เคยจมน ้าเพราะมพีญานาคคอยปกปักรกัษา 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

จากนัน้พาท่านเขา้ซื้อของฝาก หตัถศิ์ลป์ถ่ินอีสาน หมู่บ้านนาข่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 01.30 ชม.) ตลาดผ้า
ไหม คุณภาพ หนึ่งในสินค้าOTOP ห้าดาวประจ าจงัหวดัอุดรธานี แหล่งช็อปผ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความ สวยงามและ
คุณภาพดเีลศิ ด้วยการสบืสานกนัมาอย่างยาวนานของศลิปะหตัถกรรมไทยของชาวอสีานที่คงเอกลกัษณ์ลวดลาย
ความเป็นอสีานไวใ้นผา้ไหมคุณภาพด ี
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอดุรธานี เพื่อท าการเชค็อนิ ณ เคาน์เตอรเ์ชค็อนิสาย
การบนิ สายการบิน Thai AirAsia 

18.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ 

FD3351 ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง **หากน ้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพ่ิมตามจริง** **

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดบัเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกนั    

19.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเมือง กรงุเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 



อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง 
 

รายละเอียดเท่ียวบิน 
ราคาผู้ใหญ่  
อตัราท่านละ 

ราคา 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านล่ะ 

29-31 ธนัวาคม 63 FD3362 DMK-UTH 06.40 – 07.55 
FD3351 UTH-DMK 18.55 – 19.55 

9,999 1,500 

**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 
**ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึ
ว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบินอาจจะเรยีก
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรอื 3 เตียง ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  



- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี

แล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 


